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Bewust Leven Opleiding
“Kwetsbaarheid is de bron
van innerlijke kracht.”
Wendy van Mieghem

Met de Bewust Leven Opleiding leer je omgaan met emotie en pijn. Je
ontwikkelt een dieper inzicht in menselijk gedrag. Je verdiept en verfijnt je
vaardigheden in contact en communicatie. En je leert om de natuurlijkheid
in herstel en veranderprocessen te (h)erkennen en toe te passen.
Ervaringsgerichte kennis over natuurlijkheid in herstel en veranderprocessen
wordt gecombineerd met inzichten uit Oosterse- en Westerse psychologie,
sociologie en filosofie. Er wordt gewerkt met ademhaling, natuur, meditatie,
mindfulness, lichaamsbewustzijn, energiepunten en holistic pulsing.
De Bewust Leven Opleiding wordt verzorgd door Wendy van Mieghem,
psycholoog, socioloog en trainer. Zij is je aanspreekpunt gedurende de hele
opleiding. Tijdens de opleiding, trainingen en het Bewust Leven Festival
wordt zij ondersteund door het Bewust Leven Team.

“Haal net zoveel voldoening uit je

dagelijks leven als waar je behoefte
aan hebt!”
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Voor wie is de Bewust
Leven Opleiding?

De Bewust Leven Opleiding wordt verzorgd op HBO/HBO+/WO+ niveau.
Er is geen specifieke vooropleiding nodig. Wel dien je minimaal over een
afgeronde MBO opleiding te beschikken. De studiebelasting bedraagt 3 tot
6 uur per week, naast het minimum van 10 lesdagen per kalenderjaar.
Studenten van de Bewust Leven Opleiding zijn werkzaam in zeer
uiteenlopende beroepen en werkvelden, zoals:

De opleiding is zeer geschikt voor mensen die al geruime tijd met mensen
werken en hun vaardigheden willen verdiepen en verfijnen. Daarnaast is het
ook mogelijk om de opleiding te volgen voor je persoonlijke ontwikkeling.
De opleiding is ervaringsgericht en interactief. Het biedt je structuur,
voeding en inspiratie die je nodig hebt om te kunnen groeien. Samen met
jouw aandacht en energie kun je zo werken aan meer rust, richting en ruimte
in je dagelijks leven. Bijvoorbeeld omdat je:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

moeite hebt om stress en spanningen los te laten
last hebt van conflicten op het werk
balans tussen werk en privé wilt optimaliseren
je werkplezier wilt vergroten
wilt leren omgaan met intense emoties en gevoelens
meer voldoening wilt halen uit wat je doet
machteloosheid wilt ombuigen in ontspannen kracht en invloed
merkt dat je niet tot je recht komt in relatie of werk
wilt herstellen van de impact van een ingrijpende gebeurtenis

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accountant
Advocaat
Arbeidsdeskundige
Arts
Bedrijfsadviseur
Cabaretier
Coach
Communicatie
Diplomaat
Directeur
Docent
Fysiotherapeut
Hulpverlener
Journalist
Jurist
Kunstenaar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logopedist
Manager
Musicus
Ondernemer
Ouder
Pedagoog
Politicus
POH-GGZ’er
Psychiater
(GZ) Psycholoog
Psychotherapeut
Therapeut
Uitvaartverzorger
Verpleegkundige
Vormgever
Vertrouwenspersoon

De opleiding hanteert als uitgangspunt dat persoonlijk ontwikkeling de basis
is voor professionele groei. Je kunt zo diep met mensen werken als dat je
in staat bent om zorg te dragen voor jezelf. Er wordt gedurende het hele
traject aandacht geschonken aan het vinden en (onder)houden van balans
tussen persoonlijk en professioneel welzijn.

tip:
Op de website vind je meer informatie over onze zienswijze
op persoonlijke ontwikkeling, professionele ontwikkeling en de
interactie daartussen.

wees nieuwsgierig
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Wat leer je tijdens de
Bewust Leven Opleiding?

Je behoeften en verlangens, instincten, emoties, gevoelens, gedachten en
inspiratie spelen dagelijks een enorme rol in je werk en privé leven. Tijdens
de Bewust Leven Opleiding leer je daarom laag voor laag met al deze
aspecten van jezelf om te gaan. Vooral ook door ze zelf te ervaren. Door je
natuur te leren kennen en vertrouwen, hoef je er niet meer tegen te vechten.
Er ontstaat balans en rust in je dagelijks handelen. Is dat niet waar je naar
verlangt?

Doel van de opleiding
Misschien wel 90% van al het lijden op de wereld is terug te leiden naar
menselijk onvermogen in het omgaan met emoties en pijn. Je eigen
menselijkheid leren kennen is zó essentieel. Niet alleen persoonlijk, maar
ook professioneel. Daar kun je een wereld van verschil mee maken. Voor
jezelf én anderen.

“Ontspanning is de basis voor groei.”

De Bewust Leven Opleiding helpt je om:

Ontspan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bewust te worden van de beperkingen in je waarneming
dagelijkse problemen in werk en privé anders te interpreteren
grenzen te (h)erkennen en aan te geven
vanuit rust te reageren
niet meer op je tenen te lopen
vanuit ontspanning te communiceren
gebruik te maken van je natuurlijke controle en invloed
resultaten te boeken
vaardiger te worden in conflicthantering
persoonlijk en professioneel om te gaan met herstel en
veranderprocessen

Juist wanneer je al met mensen werkt, kan de Bewust Leven Opleiding
je helpen om je inzicht in menselijk gedrag vergroten. Je krijgt veel
mogelijkheden aangereikt om je communicatie vaardigheden te verdiepen
en te verfijnen.
Verscheidene werkgevers erkennen de toegevoegde waarde van de Bewust
Leven Opleiding. Zij vergoeden de opleidingskosten aan hun werknemers.
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De natuurlijkheid
van herstel en
veranderprocessen
Het vechten tegen je menselijke natuur mat je af. Het is een strijd die je
vroeg of laat verliest. Door je natuur beter te leren kennen, kun je jouw
energie en aandacht veel gerichter inzetten en toepassen. Je neemt steeds
verfijnder waar, waardoor je handelen ook meer rendement oplevert. Laag
voor laag meer inzicht krijgen in eigen en daardoor ook andermans gedrag,
helpt je om tot de kern te komen in communicatie en leven.

“Natuur is niet een plek die je bezoekt.
Het is je thuis.”

Tijdens de Bewust Leven Opleiding leer je omgaan met emotie en pijn. Je
ontwikkelt een dieper inzicht in menselijk gedrag. Je verdiept en verfijnt je
vaardigheden in contact en communicatie. En je leert om de natuurlijkheid
in herstel en veranderprocessen te (h)erkennen en toe te passen.

Om dit te kunnen bereiken, is het nodig dat je zelf ervaringen opdoet.
Tijdens de opleiding leer je stap voor stap op basis van eigen ervaringen
wat natuurlijkheid is. Je leert van binnenuit de verschillende aspecten
kennen die nodig zijn voor herstel. Tevens kun je de natuurlijke ontwikkeling
van veranderprocessen eigen maken, die vaak anders verloopt dan van
A naar B.

“Natuur heeft nooit haast en krijgt toch
alles voor elkaar.”

[Lao Tzu]

Natuurlijkheid kan in eerste instantie een belemmerende factor lijken. Maar
wanneer je gaat voor duurzame groei met blijvend resultaat, merk je al snel
dat rekening houden met je eigen natuur juist een enorm effectief voordeel
kan opleveren. Het gezegde luidt niet voor niets: “Natuur heeft nooit haast
en krijgt toch alles voor elkaar.”

Je dagelijks leven als spiegel
Je dagelijks leven spiegelt hoe je het met je is, wie je bent en wat je nodig
hebt. Laag voor laag leer je gedurende de Bewust Leven Opleiding om
die spiegel te verstaan. Je leert om te luisteren naar je eigen instincten,
emoties, gevoelens, gedachten, oordelen, overtuigingen en inspiratie. Om
te luisteren naar de feedback die je, verbaal en non-verbaal, van andere
mensen krijgt. Om zo subtiel mogelijk en zonder oordeel naar jezelf of
anderen, antwoorden te vinden.
De vraag “Wat zegt dit over mij?” zal telkens terug komen. Zo leer je tot
de kern te komen van wie je bent en wat je nodig hebt. De opleiding biedt
je inspiratie, handvatten en structuur die je van dienst kunnen zijn bij de
verwezenlijking van je behoeften en verlangens.
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Je menselijkheid als
instrument
Professioneel handelen vanuit persoonlijk contact is een vak apart. Het is
niet iets dat je leert in een reguliere beroepsopleiding, laat staan uit een
boek. Je moet er zelf voor kiezen om het je eigen te maken. En bereid zijn er
moeite voor te doen. Je kunt niet doen alsof.
Door aandacht te hebben voor je eigen menselijkheid en persoonlijke
ontwikkeling, kun je je professionele werkniveau naar een hoger niveau
tillen. Door je menselijkheid diep(er) te doorleven, verfijn je je waar
nemingen. En kun je inzichten, rust en wijsheid eigen maken.
Je persoonlijk ontwikkeling vormt de basis voor je professionele
ontwikkeling. Het bepaalt de toegevoegde waarde die je iemand wel
of niet te bieden hebt. Natuurlijk neem je altijd je eigen blinde vlekken
en persoonlijke behoeften mee in het contact. En dat is niet erg. Om
professioneel te handelen, hoef je niet je eigen behoeften en verlangens op
te offeren. Het vraagt wel subtiele zelfkennis om integer om te gaan met
eigen behoeften in klant, patiënt of cliëntcontact.

“Do what is healing to your spirit and

without effort you will bring the world
healing in return.”

[Alan Cohen]

Zo kunnen je eigen behoeften, instincten en emoties je belangrijke
informatie geven over hoe je het contact met de ander ervaart. Wanneer
je je eigen menselijkheid en beperkingen goed genoeg kent, kun je uit je
waarnemingen informatie filteren die voor je klant van belang kan zijn. Je
gebruikt je eigen menselijkheid dan als instrument in het contact. Dit kan
veel diepgang en waarde toevoegen aan het professionele contact. Iets
waar je klant voor terug wil komen bij jou. Daarnaast voedt de interactie
met de ander jou ook in je eigen ontwikkeling. Zo ontstaat er een win-win
situatie.
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Het gaat er uiteindelijk niet om wat je doet of zegt, maar van waaruit je
het zegt. Je levenshouding klinkt door in alles wat je zegt en doet. Hoeveel
leefruimte ervaar je tussen de ‘regels’ door? Hoe diep ben je zelf emotioneel
geankerd? Hoe stevig sta je in je persoonlijke leven? Dát is waar mensen op
reageren. Waar ze zich aangetrokken toe voelen. En wat voortdurend jouw
aandacht en onderhoud vraagt.

Innerlijke groei
Wanneer je de moeite neemt om naar binnen af te stemmen en te luisteren
naar wat je nodig hebt, ben je een dapper mens. Daar waar je in jezelf je
diepste kwaliteiten en verlangens tegenkomt, kom je ook je diepste angsten
tegen. Angst voor afwijzing, angst voor eenzaamheid, angst voor dood of
verlies, angst voor ziekte of gekte, angst voor hevige emoties. Hier je weg en
balans in vinden, is ‘innerlijke groei’: op een steeds dieper niveau je eigen
menselijkheid leren kennen en ervaren. Hierdoor leer je jezelf en het leven
steeds beter kennen en vertrouwen.

Doorlopend leren
Elke stap die je zet op het pad van innerlijke groei
is een belangrijke. Door oefening en verloop van
tijd ervaar je verandering in jezelf en verandering
in de wereld om je heen. Je plukt de vruchten van
de tijdsinvestering die je hebt gemaakt door je
aandacht naar binnen te richten.
Zo lang je leeft, is er een behoefte en noodzaak
om te leren en te genieten van wat het leven
je biedt. Processen van innerlijke groei kennen
geen einde: er is altijd meer te ontdekken en te
genieten. Er is geen grens in de diepgang die het
leven je biedt en hierdoor is er ook geen grens in
de diepgang van processen van innerlijke groei.
Je vermogen om te leren is een doorlopende
cyclus.

zelfacceptatie
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Structuur van de opleiding
De Bewust Leven Opleiding biedt je een doorlopend interactief programma
gedurende een periode van 5 jaar. Het bevat de volgende onderdelen:

“If people sat outside
and looked at
the stars each night
I bet they would live
a lot differently”
Calvin and Hobbes

•
•
•
•
•
•
•
•

Online cursussen
Besloten Facebookgroep
Vraag en Antwoord webinars
Live trainingen
Techniekdagen/weekenden
Supervisiedagen/weekenden
Doorlopende supervisiegroep
Individuele begeleiding

De live trainingen (opleidingsblokken) zijn het ‘hart’ van de opleiding.
Tijdens deze dagen leg je de basis voor bewustwording, herstel en groei.
Je hebt telkens een half jaar om je ervaringen van een opleidingsblok
uit te pakken en te integreren in je dagelijks leven. De online cursussen,
Facebookgroep, webinars, techniekdagen, supervisiedagen en individuele
sessies zijn hierbij ondersteunend.
De live trainingen zijn geclusterd in 2 keer 5 dagen per kalenderjaar, van
vrijdag t/m dinsdag of van maandag t/m vrijdag. De dagen en kosten kunnen
per locatie verschillen. Een opleidingsgroep krijgt zoveel als mogelijk les op
dezelfde locatie. Het is mogelijk om te overnachten bij de opleidingslocatie.
De interactie en begeleiding tussen de opleidingsblokken vindt veelal
online plaats. De opleiding is hierdoor goed te volgen voor mensen uit heel
Nederland en daarbuiten.
Naast opleidingsgroepen in het Nederlands, worden er bij voldoende
belangstelling ook opleidingsgroepen in het Engels verzorgd.
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Lesmethoden
Om je menselijkheid te leren kennen en doorleven, is het aangaan van
interactie en expressie (leren) geven noodzakelijk. Zowel tijdens de
live trainingen als daarbuiten word je uitgenodigd en gestimuleerd om
bewust(er) te communiceren. Je krijgt handvatten aangereikt om de
ervaringen die je opdoet, uit te pakken en steeds verfijnder eigen te maken.
Ten dienste van dit proces kun je gedurende het hele traject van de Bewust
Leven Opleiding de volgende lesmethoden zo optimaal mogelijk inzetten:

Interactieve besloten Facebookgroep
Daarnaast is er ook een besloten Facebookgroep beschikbaar speciaal
voor jouw opleidingsgroep. Tussen de opleidingsblokken door kun je hier
al je vragen kwijt. De Facebookgroep stelt je in staat om ervaringen uit te
wisselen met medestudenten en om tussentijdse opdrachten te bespreken.
Daarnaast kun je er vragen stellen aan je docent. De Facebookgroep is
naast het Bewust Leven Team alleen toegankelijk voor jou en je directe
medecursisten.
Je privacy is qua techniek optimaal gewaarborgd. Informatie die je deelt
binnen de groep, mag door medegroepsleden niet elders worden gedeeld of
openbaar gemaakt. Wanneer je onder een pseudoniem deel wilt nemen op
Facebook, is het nodig dat je echte voornaam duidelijk herkenbaar is.

Online trainingen
De online trainingen en cursussen stellen je in staat om specifieke basis
vaardigheden en theorie in je eigen tempo eigen te maken. Ze bevatten
video en/of audiobestanden, geschreven lesmateriaal, opdrachten en tips.
De trainingen zijn bedoeld om regelmatig te herhalen. Hoe vaker je de
lesstof herhaalt, des te meer je je vaardigheden en inzichten verdiept. Een
aanrader!
De online trainingen stellen je in staat om te oefenen tussen de opleidings
blokken door. Voor antwoorden op vragen kun je in eerste instantie terecht
in de besloten Facebookgroep die hoort bij de online cursus.

Toegang tot de besloten Facebookgroep is per opleidingsblok inbegrepen
bij het lesgeld. Wanneer je besluit om voortijdig te stoppen, kun je geen
gebruik meer maken van de Facebookgroep.

Vraag- en Antwoordwebinar
Wanneer er in de Facebookgroep van je opleidingsgroep vragen naar
voren komt die om meer uitleg vragen, kan Wendy ervoor kiezen om ze te
beantwoorden tijdens een Vraag en Antwoord webinar. Een webinar is een
online lezing waarbij je Wendy wel kunt horen en zien, maar zij jou niet. Je
kunt bij een live webinar reageren en vragen stellen via de chatfunctie.
Tijdens Vraag- en Antwoord webinars reikt Wendy nieuwe theorie,
ervaringsgerichte kennis en/of een dieperliggend integratief kader aan.
Waar nodig wordt dit aangevuld met opdrachten en/of tips.
Toegang tot de Vraag-en Antwoordwebinars die voor jouw opleidingsgroep
worden georganiseerd, zijn inbegrepen bij het lesgeld.
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Live trainingen
De live trainingen van de opleiding zijn georganiseerd in 5-daagse blokken.
Er ligt telkens ongeveer een half jaar tijd tussen de blokken.
De 5-daagse trainingen zijn bedoeld om je een plek te bieden om tot jezelf te
komen, ervaringen uit te wisselen met medecursisten en nieuwe inspiratie,
verdieping en ervaringen op te doen. Je wordt uitgenodigd om zowel tijdens
de opleidingsblokken als in je dagelijks leven ervaringen uit te pakken en
te integreren. Je leert door de blokken heen hoe je trouw kunt blijven aan
jezelf, zonder jezelf of een ander af te wijzen of weg te jagen.
Tijdens de opleidingsblokken ga je de diepte in. Er is veel aandacht voor:
• ervaringsgericht leren
• leren door interactie en expressie
• verdieping van de lesstof
– laag voor laag je menselijkheid (h)erkennen en doorleven
–	het leren (h)erkennen en toepassen van natuurlijkheid in herstel- en
veranderprocessen
–	verdiepen en verfijnen van het contact met je waarneming en
zintuigen
• ruimte voor het uitwisselen van ervaringen
• ruimte voor het beantwoorden van vragen
De lesstof van de live trainingen wordt zoveel als mogelijk in het moment
afgestemd op de individuele behoeften van de deelnemers. Elke opleidings
groep werkt zo, binnen de stevige basis van de lesstof, aan z’n eigen unieke
opleidingsmateriaal.

Techniekdagen/weekenden
Voor wie wil (dus niet verplicht!) worden er tussen de opleidingsblokken
door techniekdagen of weekenden georganiseerd. Tijdens deze dagen
wordt meer in detail ingegaan op herstel via energie en pulsingtechnieken.
Ze zijn bedoeld om de technieken verfijnder eigen te maken en te integreren
in je leef- en werkwijze.

• Er wordt door de docent(en) dieper ingegaan op de technieken
• Er wordt door de docent(en) dieper ingegaan op het toepassen van
natuurlijkheid bij herstel- en veranderprocessen
• Er wordt door studenten onderling geoefend in tweetallen en/of
drietallen, waarbij studenten elkaar feedback geven
• Ook de docent(en) geven zoveel als mogelijk individuele feedback.
De techniekdagen staan open voor (oud)studenten en andere geïnteres
seerden. De kosten van de techniekdagen/weekenden zijn niet inbegrepen
in het lesgeld van de opleidingsblokken.

Supervisiedagen
Tijdens supervisiedagen leer je hoe je als professional mensen kunt
begeleiden bij herstel en veranderprocessen. Je leert tijdens deze dagen
vooral door te doen: er wordt gewerkt met ‘echte’ oefenklanten. Tegen een
geringe vergoeding worden zij, voor zover het leerproces van de student
het toelaat, de hele supervisiedag in de watten gelegd. Bijvoorbeeld met
sessies. Jij als student ontvangt gedurende de hele dag uitleg en individuele
feedback van de docent(en). Ook ontvang je opbouwende feedback van de
oefenklanten. De kosten van de supervisiedagen zijn niet inbegrepen in het
lesgeld van de opleidingsblokken.

Doorlopende supervisiegroep
De doorlopende supervisiegroep is speciaal bedoeld om je ondersteuning te
bieden bij de integratie van de lesstof in je huidige werk. Het integreren van
de natuurlijkheid van herstel en veranderprocessen staat centraal. De groep
wordt geleid door een lid van het Bewust Leven Team en stelt je in staat om
werkervaringen uit te pakken, zodat je er (nog meer) van kunt leren.
Er wordt afwisselend aandacht besteed aan casussen, interactieve
opdrachten, verdiepende ervaringsgerichte theorie, de interactie tussen
persoonlijke en professionele ontwikkeling, uitwisseling van ervaringen en
meer. De inhoud wordt zoveel mogelijk afgestemd op de behoeften van de
deelnemers.
De supervisiegroep biedt je een veilige omgeving die je helpt om te groeien
als professional. De supervisiegroep staat open voor actieve beginnende tot
en met zeer ervaren professionals. Mensen uit verschillende werkgebieden
zijn welkom om deel te nemen.
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Individuele begeleiding

Bij- en nascholing

Wanneer je de Bewust Leven Opleiding volgt, is het raadzaam met
regelmaat een afspraak te maken voor individuele begeleiding (minimaal
2 sessies per half jaar). Zo houden jij en je docent beide voldoende ‘feeling’
met je ontwikkeling. En borg je de continuïteit in verdieping en verfijning van
je proces.

Wendy van Mieghem biedt ervaringsgerichte trainingen die geschikt zijn als
bij- of nascholing. De trainingen vormen een waardevolle aanvulling op de
Bewust Leven Opleiding, maar zijn ook als zelfstandige training te volgen. De
trainingen kunnen 1 dag, 3 dagen of 5 dagen duren.

Bij elk opleidingsblok zijn 2 individuele sessies met Wendy inbegrepen.
Je kunt deze 2 sessies verzilveren in het half jaar na afloop van elk
opleidingsblok. Wanneer je de sessies niet verzilverd in dit half jaar, komen
ze te vervallen. Je kunt dus geen tegoed opbouwen of verplaatsen.
Tijdens of na elke sessie ontvang je individueel afgestemde opdrachten of
tips mee naar huis. Zodat je concrete handvatten en aanknopingspunten
hebt om verder te komen. Het innerlijk werk doe je zelf. Maar individuele
begeleiding kan je zeker helpen om je meer geborgen, gehoord en gesteund
te voelen.
Individuele begeleiding is mogelijk in de vorm van een:
•
•
•
•

Gesprek (in een praktijkruimte, via Skype of telefonisch)
Wandelsessie
Energiesessie
Pulsingsessie

De bij- en nascholing trainingen worden op HBO/HBO+/WO+ niveau
verzorgd. De trainingen zijn via open inschrijving toegankelijk voor (oud)
studenten en andere geïnteresseerden. Het is mogelijk de trainingen in te
kopen als Incompany traject.
Bij- en nascholing trainingen worden themagericht aangeboden. Je kunt
hierbij denken aan onderwerpen als:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verlies en rouw
Herstel na trauma
Professioneel luisteren en spreken
Doe ik dat? - Ethiek in de praktijk
Psychiatrie herzien vanuit menselijk perspectief
De kracht van creatie
Van verlangen naar vervulling
Je klant als spiegel
Stress loslaten

Het kan voorkomen dat je in bepaalde fasen van je ontwikkeling behoefte
hebt aan meer individuele begeleiding. Je bent zeker welkom. De kosten van
aanvullende individuele begeleiding zijn niet inbegrepen bij het lesgeld.
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Inhoud van de opleiding
De opleiding kent een zorgvuldige en uitgebalanceerde opbouw. Daarom is
het alleen mogelijk om de opleiding als geheel te volgen.
Bepaalde thema’s komen in elk opleidingsblok terug, waardoor je ze laag
voor laag kunt eigen maken en verdiepen. Andere informatie is specifiek
voor een bepaald opleidingsblok.
De terugkerende thema’s zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je menselijke natuur leren kennen, uitdrukken en vertrouwen
Omgaan met emoties en gevoelens
Het verfijnen en verdiepen van het contact met je zintuigen
Je dagelijks leven als spiegel
Integreren van polariteiten
Interactie, communicatie en expressie
Conflicthantering
Veiligheid
Omgaan met energie
Holistic pulsing

De inhoud van de opleiding wordt zorgvuldig afgestemd op de individuele
behoeften van de studenten. De inhoud kan hierdoor verschillen per
opleidingsgroep. Op de volgende pagina’s vind je de algemene inhoud van
elk opleidingsblok.

“Every something is an echo of nothing.”
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[John Cage]
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Blok 1: Energie en balans Je leert over instincten en emoties en het belang
om expressie te geven aan jezelf. Je leert over de invloed die behoeften en
verlangens hebben op je dagelijks leven. Je leert wat nodig is om balans te
vinden en te houden. Je maakt kennis met verschillende punten, lagen en
stromingen in energie. Je maakt kennis met holistic pulsing en leert hiervan
een aantal basistechnieken.

Blok 2: Mannelijk en vrouwelijk Je leert over mannelijke en vrouwelijke
aspecten in menselijke natuur, gedragspatronen en energie. Je besteedt
aandacht aan emoties en het belang om expressie aan jezelf te geven,
in samenhang met je essentie en kwaliteiten. Je maakt kennis met
verschillende punten op het hoofd en met de leverstroom: een belangrijke
energiestroom in de verbinding tussen gevoel en verstand. Je leert een
aantal nieuwe basistechnieken van holistic pulsing.

Blok 3: Levensritme Je werkt met aarding, vitaliteit en het oerritme van je
eigen lichaam. Je leert verschillende manieren om contact te maken met
je zintuigen. Je leert hoe je om kunt gaan met de informatie die je via je
zintuigen ontvangt. Je leert over de opbouw en het versnellen van energie.
Je leert nieuwe pulsing technieken. Je leert hoe je via het pulsen blokkades
in beweging kunt brengen en het lichaam kunt openen.

Blok 4: Centering Je leert over de samenhang tussen je bekkengebied,
emoties en gedachten. Je leert over de noodzaak van expressie en de
samenkomst tussen binnen en buiten. Je leert over de verschillende lagen in
bewustzijn. Je leert over remmingen en omgaan met angst. Je maakt kennis
met het zonnepunt en maanpunt. Je leert om te centeren. Je leert nieuwe
pulsing technieken. Je leert om te spelen met pulsen.

Blok 5: Geboorte en dood Je besteedt aandacht aan je verbinding met het
leven; hoe ga je om met afscheid nemen en welkom heten? We werken met
ademhaling en geboortetherapie. Je verdiept je kennis en vaardigheden
over behoeften en verlangens. Je leert over attractie en incarnatie. Je leert
nieuwe pulsing technieken.

Blok 6: Natuurlijkheid Je leert over natuurlijkheid en de kracht van
alledaagsheid. Je leert over het belang van kwetsbaarheid. Je leert over
de invloed van schuld en schaamte op je dagelijks leven. Je leert over de
interactie tussen voorwaardelijkheid en onvoorwaardelijkheid. Je leert
nieuwe energiepunten kennen. Je leert dieper en verfijnder te pulsen.

Blok 7: Afstemming Je leert dieper en verfijnder afstemmen. Je verdiept
je vaardigheden en kennis over scheuringen en (familie)patronen. Je leert
werken met het stuitje. Je leert over de interactie tussen persoonlijke
en professionele ontwikkeling. Je leert over de natuurlijkheid in herstelen veranderprocessen. Je leert over de ruggengraat, de positieve- en
de negatieve stroom. Je leert hoe je een healing of pulsing sessie kunt
opbouwen.

Blok 8: Contact met je essentie Je leert over identificatie en de kracht
van creatie. Je verdiept het werken met de navel. Je verdiept het werken
met blokkades. Je verdiept je vaardigheden en kennis in het omgaan met
kwaliteiten en gevoeligheden. Je leert intuïtief werken met energie en
pulsen.

Blok 9: Samensmelting van licht Je leert over het samenspel en de integratie
van de verschillende bewustzijnslagen. Je verdiept je vaardigheden en
kennis in conflicth antering. Je verdiept je vaardigheid om te werken met de
ruggengraat en armstromen.

Blok 10: Integratie en overgave Dit laatste opleidingsblok is gericht op
het integreren van de voorgaande lesstof en het passend afronden van
de opleiding. Er wordt dieper ingegaan op integratie en de procesmatige
eigenschappen van overgave.
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Ervaringen van studenten
“Wendy kan in zeer korte tijd tot de kern van de zaak
doordringen. De inzichten uit de opleiding zijn zowel privé
als zakelijk breed inzetbaar. Waarom reageer ik zo? Waarom
reageert de ander zo op mij? Het werkt heel verhelderend.
Naarmate je meer uit de opleiding haalt, wordt het ook meer
confronterend.”

“Het is bijzonder om te ervaren hoe goed Wendy tijdens de opleiding
is afgestemd op ieders individuele proces. Wendy is in staat om de
inhoud van ieder opleidingsblok in het moment aan te passen aan de
onuitgesproken individuele behoeftes en/of noodzaak. Hierdoor is elk
opleidingsblok zeer verrijkend en heb je na afloop voldoende voeding
om mee aan de slag te gaan.”
Margret Eikens

Aart van Heuveln, managing operator

“Mijn behoefte aan diepgang bracht me
bij Wendy. Wendy verzorgt de opleiding
met veel passie en gedrevenheid en
op zeer kundige en zorgvuldige wijze.
Ik heb mezelf beter leren kennen door
de opleiding. Ik kan mijn emoties en
gevoelens nu gemakkelijker laten zijn en
raak er minder snel mee in conflict. Dit
geeft rust en stabiliteit.”

“Wendy haar feedback ‘kwam binnen’ tijdens de
opleiding. Het zorgde soms voor weerstand maar
bleek achteraf gezien altijd zuiver en precies
afgestemd op wat ik nodig had. Met vallen en
opstaan heb ik gaandeweg geleerd om meer te
leven vanuit mijn behoeften en verlangens. Wendy
heeft mij vanuit haar ervaring en integratieve visie
de tools aangereikt die nodig zijn om vanuit rust
stevig in mijn werk te staan.”
Jeroen Klevering, pedagoog

Sandrine Audouy, apothekersassistent

“Wendy stemt af op de groep en geeft les naar
aanleiding van wat nodig is. De lessen worden op een
gestructureerde en liefdevolle manier gegeven, met
veel aandacht voor jou als student. Wendy staat als
lerares, maar ook gelijkwaardig als mens. De sfeer is
erg veilig voor mij. Er is veel ruimte voor interactie.”

“Wendy helpt je om de onvoorspelbaarheid van het
leven te omarmen. Ze is een kei in het stellen van
subtiele vragen. Ze geeft heldere uitleg en heeft
op wonderbaarlijke wijze oog voor ieder individu
in de groep. Ze leert je je eigen patronen, oordelen
en kwaliteiten kennen op een bij jou passende
manier. Dit helpt je om voluit verantwoordelijkheid
te nemen voor je ontwikkeling, persoonlijk en
professioneel.”
Sita Dijkstra, adviseur personeel & organisatie

Jurisky Geerman, ziekteverzuim medewerker/
medisch bioloog
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Werkvormen
De Bewust Leven Opleiding combineert ervaringsgerichte kennis over
natuurlijkheid in herstel en veranderprocessen met inzichten uit Oosterseen Westerse psychologie, sociologie en filosofie. Er wordt gewerkt
met ademhaling, natuur, meditatie, mindfulness, lichaamsbewustzijn,
energiepunten en holistic pulsing.
Het is goed mogelijk om de Bewust Leven Opleiding te volgen zonder dat
je toewerkt naar het beheersen van holistic pulsing en/of het werken met
energiepunten op professioneel niveau. Hieronder vind je bij elke werkvorm
een korte toelichting.

Ademhaling
Je ademhaling is op verschillende manieren het begin van leven. Wanneer
je je overspoeld voelt door emoties of indrukken, kan bewust ademhalen je
terugbrengen naar een veilige basis. Bewust ademen kan je helpen om stap
voor stap vertrouwen op te bouwen, in jezelf en in het leven.

De Bewust Leven Opleiding stelt je in staat om zowel thuis te mediteren als
in de opleidingsgroep.

Mindfulness
De mindfulness oefeningen nodigen je uit om verfijnder af te stemmen op
je zintuigen en het hier en nu. Ze helpen je om bewuster te worden van
spanningen die je met je meedraagt. Door je bewuster te worden waarom
je wegvlucht uit het hier en nu, wordt het gemakkelijker om de weg terug te
vinden.

Lichaamsbewustzijn
Bewust worden van de verschillende lagen en aspecten van je lichaam, helpt
je om stevig te ankeren in het hier en nu. Een sterk lichaamsbewustzijn biedt
ondersteuning bij het eigen maken van onderscheid tussen wat van jou is
en wat van een ander is. Niet alleen op fysiek niveau, maar ook emotioneel,
gevoelsmatig, rationeel en op het gebied van inspiratie.

Werken met energiepunten
Natuur
Tijdens de opleiding ben je regelmatig buiten in de natuur. Natuur helpt je
om tot rust te komen. Het brengt je in contact met je eigen natuurlijkheid.
Natuur geeft je letterlijk en figuurlijk ademruimte. De natuurwetten en
natuurelementen zijn tijdens de opleiding belangrijke referentiepunten bij
bewustwording en ontwikkeling.

Meditatie
Mediteren is de basis voor innerlijke groei. Elke meditatie oefening van de
opleiding helpt je om gericht aandacht te geven. Tegelijkertijd helpt het je
om te ontspannen. Je leert om aandacht te geven aan jezelf voorbij je blinde
vlekken. Meditatie oefeningen helpen je hierdoor om in beweging te komen
en voorbij je eigen controle aandacht te geven.
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Het werken met energiepunten helpt je om het contact met je zintuigen te
verdiepen en te verfijnen. Je leert subtieler waarnemen. Je wordt hierdoor
niet alleen bewuster van je energie, maar ook van je lichaam, emoties,
gevoelens, gedachten en inspiratie.

Holistic pulsing
Het tot in je kern gewiegd en gestrekt worden tijdens het pulsen heeft
een koesterende werking. Het helpt je dieper te ontspannen en te landen
in je lichaam. Je leert verfijnder afstemmen. Hierdoor leer je je lijf en
menselijkheid beter kennen. Je wordt bewuster van je behoeften en kunt
hierdoor gerichter communiceren en grenzen stellen. Dit helpt je om in
balans te komen en te blijven.
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Niveaus van bekwaamheid
Je kunt de verschillende vaardigheden en ervaringsgerichte kennis eigen
maken in 3 oplopende niveaus van bekwaamheid:

Geoefend:
• je bent actief bezig om kennis en vaardigheden eigen te maken
• je beheerst de vaardigheden en ervaringsgerichte kennis nog
onvoldoende om er zelfstandig mee te kunnen werken op persoonlijk of
professioneel niveau.

Bekwaam:
• door oefening heb je kennis en vaardigheden eigen gemaakt op het
niveau dat je ze op natuurlijke wijze kunt toepassen ten dienste van je
eigen ontwikkeling.
• Je hebt zorg leren dragen voor jezelf.
• Je studeert daarom voor één of meerdere afstudeercriteria af op
persoonlijk niveau.

Bevoegd:
• door oefening heb je overkoepelende kennis, inzichten en vaardig
heden eigen gemaakt op het niveau dat je ze op natuurlijke wijze kunt
toepassen ten dienste van anderen.
• Je beheerst de vaardigheid om zorg voor jezelf te combineren met
zorg voor de ander, op een manier die ten dienste staat van jullie beide
• Je studeert voor één of meerdere afstudeercriteria af op professioneel
niveau.
Naast oefening gaat het vooral om de mate waarin je ontspannen aanwezig
kunt zijn in contact met jezelf en anderen. Dit is de basis voor herstel en
groei.
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Individueel afgestemd
Je volgt de Bewust Leven Opleiding omdat je van binnenuit wilt groeien,
als mens en waar mogelijk professioneel. Dit doe je op je eigen niveau en
in je eigen tempo. Jij bepaalt voor een belangrijk deel zelf hoe en waarin
je groeit. Je kiest immers zelf waar je aandacht aan schenkt. En daarmee
de moeite die je neemt om in de diepte te ontspannen, te voelen en te laten
ademen wat er is.
Er wordt per student rekening gehouden met de aanwezigheid van
kwaliteiten en gevoeligheden. De mate waarin je aandacht en tijd hebt
geïnvesteerd in je eigen ontwikkeling, zal deels invloed hebben op wat je
voor jezelf uit de opleiding haalt.
Als docent en begeleiders vinden we het belangrijk dat je vanaf het begin
leert om zorg te dragen voor jezelf. Zodat je behoeften, (on)mogelijkheden
en natuurlijkheid leidend mogen zijn voor de richting die je kiest. Om jezelf
uit te nodigen, maar niet te forceren. Om jezelf te omhullen, zonder druk uit
te oefenen.
Je ontvangt bij aanvang van de opleiding een gedetailleerd overzicht van
vaardigheden en ervaringsgerichte kennisgebieden waar je je in kunt
ontwikkelen. Gedurende het opleidingstraject ontvang je met regelmaat
mondeling feedback op je ontwikkeling. Je mag hier ook zelf om vragen
tijdens een individuele sessie.
Pas wanneer je de opleiding in z’n geheel afrondt, werkt je docent samen
met jou het overzicht bij. Per vaardigheid en kennisgebied zal het niveau
van bekwaamheid worden weergegeven. Het overzicht wordt als appendix
toegevoegd aan je diploma.
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Professioneel werken
Het is mogelijk (maar niet verplicht!) om tijdens de Bewust Leven Opleiding
op professioneel niveau te leren werken met holistic pulsing en/of met
energie. Uitgangspunt is dat het aansluit bij je kwaliteiten, natuurlijkheid en
behoefte.

tip:
Mits het aansluit bij je kwaliteiten en jouw proces, is het voor
(oud)studenten van de Bewust Leven Opleiding mogelijk om
oefensessies te verzorgen tijden het Bewust Leven Festival. Deze
sessies kunnen meestal wél meetellen voor de 50 proefsessies.
Informeer bij Wendy naar de mogelijkheden.

Overgave

Wanneer je professioneel wilt leren werken met holistic pulsing en/of
energie, doorloop je voor één of beide technieken apart het volgende
traject:
•
•
•
•
•

Minimaal 8 techniekdagen/weekenden
Minimaal 2 supervisiedagen
3 supervisie sessies
5 individuele sessies
Enige verplichte literatuur met opdrachten

Om de overkoepelende vaardigheden en kennis eigen te kunnen maken die
nodig zijn om professioneel te kunnen werken met één van beide technieken,
dien je 50 proefsessies gegeven te hebben. Telkens wanneer je werkt met
een proefpersoon, maak je daar een kort verslag van aan de hand van de
vragen die je hiervoor meekrijgt.

tip:
Er is zowel een document Holistic pulsing afstudeertraject als
een document Werken met energie afstudeertraject beschikbaar
waarin je alle aanvullende informatie vindt die nodig is om af te
studeren in de betreffende richting.

We raden je aan om indien mogelijk aan het begin van de Bewust Leven
Opleiding al te starten met een thuiswerkgroep (bestaande uit minimaal
2 personen). Je komt hiervoor met één of meerdere medestudenten één dag
of dagdeel per maand samen om te oefenen. Deze oefensessies tellen niet
mee voor de 50 proefsessies.
Ervaar en leer van minimaal 5 individuele sessies bij dezelfde professionele
pulser of healer. Je ontvangt een lijst met namen van mensen waar je
hiervoor terecht kunt.
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Het Bewust Leven Team
Wendy van Mieghem werkt samen met een aantal ervaren en zelfstandige
professionals. Elk lid van het Bewust Leven Team heeft persoonlijk
én professioneel ruime ervaring met de natuurlijkheid van herstel en
veranderprocessen.
De basis voor onze samenwerking is een diep vertrouwen in onszelf en
in elkaar. Openheid, transparantie, menselijkheid en een passie voor het
werk kenmerken het Bewust Leven Team. Samen zorgen we ervoor dat we
open blijven staan voor elkaars en andermans feedback. De natuurlijke
aanwezigheid van elk lid helpt om individueel en gezamenlijk te blijven
groeien.

Het Bewust Leven Team stelt zich graag aan je voor!

Braveheart
Braveheart is van onschatbare
waarde voor ons als team en voor
de cursisten. Met zijn natuurlijke
levenslust, scherpe zintuigen en
sensitiviteit voelt hij dingen eerder
aan dan mensen. Braveheart is een
belangrijke spiegel op het gebied van
natuurlijkheid en noodzaak. Af en toe
zorgt hij voor een vrolijke noot door er met
een slipper of pen vandoor te gaan. Braveheart is
een welopgevoede Tibetaanse terriër van ongeveer
40 cm hoog.
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Wendy van Mieghem
Wendy is hoofddocent en hoofdbegeleider van Bewust
Leven Opleiding & Training. Zij is je aanspreekpunt
gedurende de hele opleiding.
Ze is empathisch, krachtig, sensitief en
komt ‘gemakkelijk’ tot de kern. Ze
kan goed complexe problematiek
doorgronden en heeft veel ervaring
met de natuurlijkheid van herstelen veranderprocessen.
Wendy vertelt: “De natuur is een
grote inspiratiebron voor me. Ik vind
het heerlijk om spelend te leren en te
genieten van wat er is. Ik heb geleerd
om niet te vechten tegen mijn menselijke
natuur, maar om het te omarmen. De kracht en lichtheid
die hierdoor beschikbaar kwamen, heb ik geïnvesteerd
in mijn eigen herstel en groei. Het maakt dat ik besef dat
nu het beste moment is, altijd.
Ik ben opgeleid als psycholoog, socioloog, spiritual
healer en holistic pulser. Ik ben in het bezit van het
Europees Certificaat Psychotherapie. Ik heb jarenlang
mensen individueel en in groepen begeleid op het
gebied van rouw, trauma, angst, depressie, zingeving
en de interactie tussen persoonlijke en professionele
ontwikkeling. Naast les geven richt ik me sinds 2014
vooral op het ontwikkelen van een nieuwe lesmethode
en aanvullende inspiratie en tools voor bewust leven. Ik
bied individuele begeleiding aan mensen die bij mij de
opleiding en trainingen volgen.
Ik ben getrouwd en vind het heerlijk om regelmatig thuis
te zijn bij de kinderen. In mijn vrije tijd zing en wandel ik
graag.”
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Britta Palm

Rik Hennekam

Britta Palm is als gastdocent en supervisor Holistic
Pulsing verbonden aan Bewust Leven Opleiding &
Training. Hoe moeilijk je het ook hebt, Britta blijft met
aandacht en zonder oordeel in verbinding met je. Ze
heeft een scherpe intuïtie en een verfijnd
lichaamsbewustzijn. Ze biedt verlichting
waar nodig en loopt met je mee tijdens
processen van innerlijke groei.

Rik Hennekam is voor studenten van de Bewust Leven
Opleiding beschikbaar voor aanvullende begeleiding.
Hij is analytisch en empathisch. Daarnaast heeft hij
een scherp oog voor onderliggende patronen en een
geduldig oor.

Britta vertelt: “Ik werk op een
respectvolle en zorgzame manier
met mensen, hun lijf en alle emoties
die daarbij horen. Je lichaam
vertelt altijd de waarheid, hoe ver
een ervaring ook uit je bewustzijn
is verdwenen. Door je lichaam als
instrument in te zetten en met aandacht
erbij aanwezig te zijn, ontmoet je jezelf en open je de
weg naar je innerlijk thuis.”
Britta volgde opleidingen tot integratief masseur,
holistic pulser, lichaamsgericht coach/therapeut,
focusbegeleider en kindercoach. Ze is een gedreven
hulpverlener met hart voor mens en dier. Britta leeft
samen met haar partner en zoon. Ze houdt van
wandelen, schilderen en tuinieren.

Assistenten
Tijdens de trainingen, opleiding en het Bewust Leven
Festival wordt het Bewust Leven Team ondersteund door
enthousiaste en leergierige assistenten. De assistenten
bieden praktische ondersteuning en een luisterend oor
voor wie dat wil of nodig heeft.
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Rik vertelt: “Ik ben oprecht nieuwsgierig, betrokken
en creatief. Ik help je om balans te vinden en te
houden tussen hoofd, hart en lichaam. Ik kan zonder
oordelen en met humor to the point dingen voelbaar en
bespreekbaar maken, zodat je in beweging komt.”
Rik is na een professionele basketbalcarrière gaan
werken als groepsleider in de Kinder- en Jeugd
psychiatrie. Vervolgens deed hij als gezinsbehandelaar
veel ervaring op tijdens het begeleiden van mensen
uit onveilige situaties, zoals bij mishandeling, verwaar
lozing en complexe opvoedsituaties. Daarnaast
is hij momenteel trainer voor ouders
en kinderen bij verwerking van
traumatische ervaringen.
Rik volgde na het afronden
van de SPH diverse interne
vervolgtrainingen. Hij voltooide
verder een 7-jarige ervarings
gerichte opleiding in meditatie,
mindfulness en innerlijke groei.
Rik geniet ervan om met zijn gezin op
natuurlijke wijze samen te leven, spelen en te ontdekken.
Yoga, hardlopen en basketbal zijn voor Rik niet alleen
een belangrijke uitlaatklep maar ook een bron van
inspiratie.
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Kernwaarden
Er zijn een aantal kernwaarden die de basis vormen voor de Bewust Leven
Opleiding, de trainingen en al het werk dat we doen. Dit is waar wij als
Bewust Leven Team voor staan. En daarom vinden we het belangrijk om ze
met je te delen.

“Je bestemming reist
met je mee.”
Wendy van Mieghem

• Menselijkheid
Instincten, emoties, gevoelens, gedachten, oordelen, overtuigingen
en inspiratie zijn een natuurlijk onderdeel van je individuele en onze
collectieve menselijkheid.
• Bewustwording
Bewuster worden van wie je bent en wat je nodig hebt, helpt om
geleidelijk meer verantwoordelijkheid en vrijheid te ervaren in het
omgaan met eigen en andermans menselijkheid.
• Herstel
Ieder mens draagt de mogelijkheid in zich om te herstellen van en/of
te leren omgaan met lichamelijke en emotionele pijn, schrik, spanning,
trauma en verlies.
• Natuurlijkheid
De natuur kent z’n eigen ritme, verloop en samenhang; zo ook je
menselijke natuur. Natuurlijkheid helpt je om vertrouwen en overgave
te vinden binnen en voorbij je eigen menselijkheid.
• Alledaagsheid
De kracht van alledaagsheid is dat alles waar je naar verlangt al
aanwezig is. Je wordt er onvoorwaardelijk door omhuld. Tijd, ruimte en
aandacht zijn belangrijke ingrediënten bij leren zien en ontvangen wat
er is.
In de Ethische Gedragscode vind je meer informatie over de wijze
waarop de belangen van de studenten van de Bewust Leven Opleiding en
aanverwante trainingen worden behartigd. Ook is er een Klachtenprocedure
beschikbaar. Je kunt deze informatie downloaden via de website.
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Praktische informatie op
een rij
Opleidingsniveau en studiebelasting
De Bewust Leven Opleiding wordt verzorgd op HBO/HBO+/WO+ niveau.
Er is geen specifieke vooropleiding nodig. Wel dien je minimaal over een
afgeronde MBO opleiding te beschikken.
De studiebelasting bedraagt ongeveer 3 tot 6 uur per week, naast de
minimaal 10 lesdagen per kalenderjaar.

Als deelnemer van de live trainingen ontvang je na iedere training gratis
toegang tot de opnamen voor persoonlijk, individueel gebruik. De opnamen
van uitleg van Wendy en haar reacties op vragen, mogen door Wendy van
Mieghem ook buiten de oorspronkelijke opleidingsgroep worden gebruikt.
Zij gaat in redelijkheid zorgvuldig en integer met het opnamemateriaal om.
Het is alleen mogelijk om deel te nemen aan webinars, live trainingen en
techniekdagen wanneer je geen bezwaar hebt tegen (het gebruik van) de
opnamen.

Kosten en betalingsvoorwaarden
De kosten van de opleiding kunnen verschillen per opleidingslocatie en
daarmee per opleidingsgroep. Actuele informatie over opleidingskosten en
de kosten van verplichte literatuur en aanvullend studiemateriaal vind je op
de website.

Groepsgrootte
Het opleidingsgeld is per opleidingsblok inclusief:
Elke opleidingsgroep of training bestaat uit minimaal 8 deelnemers. Bij grote
groepen is een assistent aanwezig, die naast het verrichten van hand- en
spandiensten ook beschikbaar is met een luisterend oor.
Het maximum aantal deelnemers kan verschillen per
opleidingsgroep. Het wordt vastgesteld aan de hand
van de beschikbaarheid en draagkracht van de
docent(en) en assistent(en).

• alle lessen tussen 10 en 17.30 uur
• lunch, koffie/thee en wat lekkers
• toegang tot de online cursus die onderdeel vormt van de lesstof
(indien van toepassing)
• toegang tot de besloten Facebookgroep
• toegang tot Vraag en Antwoord webinars behorend bij jouw
opleidingsgroep
• 2 individuele sessies na afloop van elk opleidingsblok (alleen te
verzilveren in het half jaar na het betreffende opleidingsblok)

Opnamen en copyright
Van de webinars, live trainingen
en techniekdagen kunnen audioen video opnamen worden
gemaakt. De auteursrechten
van zowel de inhoud van de
webinars en trainingen als van
de opnamen, liggen volledig
bij Wendy van Mieghem. Je
wordt tijdens de webinars en
trainingen aangesproken met
je voornaam.
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Niet inbegrepen zijn alle overige kosten (zoals overige reis- en verblijfkosten,
verplichte en aanbevolen literatuur, aanvullend studiemateriaal, eventueel
aanvullende individuele sessies, techniekdagen, etc.).
Er is geen restitutie mogelijk. Mocht er een ernstige aanleiding zijn waardoor
je bent verhinderd om deel te nemen aan een heel opleidingsblok, dan denkt
je docent graag met je mee om tot een passende oplossing te komen.
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Gratis webinar
Wendy van Mieghem verzorgt met regelmaat een gratis webinar over de
Bewust Leven Opleiding. Ook biedt zij gratis themagerichte webinars over
de psychologie van bewust leven aan.
Een webinar is een online lezing waarbij je Wendy wel kunt horen en zien,
maar zij jou niet. Je kunt bij een live webinar reageren en vragen stellen
via de chat functie. Er worden opnames gemaakt van elk webinar, die je na
afloop nog enkele dagen gratis kunt bekijken. De themagerichte webinars
zijn daarna tegen betaling terug te kijken. Je vindt ze in de Bewust Leven
Webshop.
Alle gratis webinars die Wendy van Mieghem verzorgt, worden
aangekondigd via de nieuwsbrief. Schrijf je dus in via de website! Je kunt je
elk gewenst ogenblik zelf weer uitschrijven.

Goed om te weten:
• Het opleidingsgeld van de overige opleidingsblokken dient telkens
minimaal 6 weken van te voren door Wendy van Mieghem te zijn
ontvangen. Je ontvangt hiervoor een factuur per opleidingsblok.
• Wanneer je wilt stoppen met de opleiding, dien je Wendy van Mieghem
hiervan minimaal twee maanden voor de start van het volgende
opleidingsblok mondeling en schriftelijk te informeren.
• Een opleidingsdag duurt van 10 tot ongeveer 17.30 uur. Vanaf 09.30 uur
is de deur open en ben je welkom.
• Het is prettig om tijdens de opleidingsdagen losse, comfortabele
kleding te dragen.
• Neem pen, papier en kleurpotloden of stiften mee, zodat je
aantekeningen kunt maken.

Bewust Leven Webshop
Inschrijving
• Volg het gratis live webinar over de Bewust Leven Opleiding. Het
live webinar wordt aangekondigd via de nieuwsbrief. Je kunt ook de
opname terugkijken via de website.
• Stel je algemene vragen via de chat tijdens een live webinar. Wanneer
je de opname terugkijkt, kun je vragen stellen per email.
• Vraag een kennismakingsgesprek aan per email. In dit gesprek van
een uur kunnen we dieper ingaan op je individuele achtergrond en
vragen. Het gesprek vindt plaats via Skype of telefoon. De kosten van
het kennismakingsgesprek zijn hetzelfde als die van een individuele
Skype sessie.
• Na het kennismakingsgesprek kun je je aanmelden voor de opleiding.
Je ontvangt een opleidingscontract, vragenlijst en een factuur voor het
eerstvolgende opleidingsblok.
• Je bent pas ingeschreven voor de opleiding wanneer Wendy van
Mieghem:
–	het opleidingscontract volledig ingevuld en ondertekend van je
heeft ontvangen
– de vragenlijst volledig ingevuld en ondertekend heeft ontvangen
–	de betaling van het eerstkomende opleidingsblok heeft ontvangen
(je kunt alleen betalen nadat de opleidingsdata van het eerste blok
zijn vastgesteld).
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Op de website vind je de Bewust Leven Webshop waar voor iedereen die
interesse heeft inspiratie en tools voor bewust leven te vinden is. Je kunt
hierbij denken aan:
•
•
•
•
•
•
•

E-books
Geleide meditaties
Online cursussen
Podcasts
Webinars
Video
Papieren producten zoals posters, notitieboeken, boeken,
ansichtkaarten etc.

Er worden regelmatig nieuwe producten aan de webshop en het product
overzicht toegevoegd. In het productoverzicht vind je alle gratis en betaalde
producten en diensten op een rij die op dat moment beschikbaar zijn.
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Bewust Leven Festival
Minimaal één keer per jaar wordt het Bewust Leven Festival georganiseerd
op een inspirerende locatie in de natuur. Het festival is een feestje op zich,
waar ruimte is voor bijzondere ontmoetingen met een lach en een traan.
Het Bewust Leven Team en (oud)studenten van de Bewust Leven Opleiding
staan voor je klaar. Het festival nodigt je uit om zorg en aandacht te
besteden aan hoe het met je is en wat je nodigt hebt. Je bent welkom!

“Life delights in life.”
William Blake

Het Bewust Leven Festival biedt je een ontspannen dag vol inspiratie en
bewustwording. Het is een leuke manier om vrijblijvend kennis te maken met
innerlijke groei en bewust leven. Kom zelf ontdekken hoe bewust leven voor je
is! Alleen of juist samen met iemand.
Tijdens het festival verzorgen (oud)studenten van de Bewust Leven Opleiding
individuele energiesessies en/of pulsing sessies. Verder helpt elk programma
onderdeel je om aandacht en zorg aan jezelf te schenken. Je kunt hierbij
denken aan ontspannende activiteiten zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•

Energiesessie
Groepsmeditatie
Hardlopen
Pulsing sessie
Informatie stand
Interactieve lezing
Meditatie in het bos
Mindfulness oefeningen

Er is gedurende de hele dag ruimte om ervaringen uit te wisselen en vragen te
beantwoorden.
Meer informatie over het Bewust Leven Festival vind je op de website. Nieuwe
data van het festival worden bekend gemaakt via de nieuwsbrief.
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